
O$τικοακουστική τέχνη στη Σκηνή Μουσικής Ο$τικο$οίησης

«PRESTO 126/4»

MMουσική:: Ludwig van Beethoven, µπακατέλα για πιάνο εργ. 126 . αρ. 4, Presto (1824), σε
µια ηχογράφηση µε τον Paul Komen (2003) σε πιάνο Conrad Graf (1824) του Beethoven -
Haus ( µόνιµο δάνειο της οικογένειας Hummel). 

Παραγωγή:: Johanna Dombois (ιδέα , σκηνοθεσία/δραµατουργία, καλλιτεχνική
διεύθυνση ), Uli Lechner (οπτικά εφέ), Florian Dombois (ιδέα,  σχεδιασµός, διεύθυνση
έργου), Martin Suttrop ( σχεδιασµός). Παραγωγή για το Beethoven-Haus σε συνεργα-
σία µε την Vertigo Systems GmbH και rmh – new media gmbh. © Fraunhofer-Institut für
Medienkommunikation, Sankt Augustin (2004).

Διάρκεια της ππαράστασης:: 4 λεπτά

Αυτό που στην καθοµιλουµένη θα χαρακτηρίζαµε ως «ασήµαντο» , είναι στο
έργο του Beethoven κάτι παραπάνω από µία δευτερεύουσα µουσική δηµιουργία. Η
µπακατέλα σε σι ελλάσσονα εργ. 126  αρ. 4 µε το ρυθµικό χαρακτηρισµό «Presto»
εντυπωσιάζει µε τη συντοµία της και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως µοντέρνο
κοµµάτι. Ο Beethoven τη συνέθεσε στις αρχές του 1824 και ανήκει στον τρίτο
κύκλο µε ανάλογα έργα. Ο ίδιος ο Μπετόβεν τον περιγράφει ως εξής: «6 µπακατέ-
λες ... για σόλο πιάνο , [οι οποίες] - απ΄ όσες έχω γράψει µέχρι σήµερα - είναι οι
καλύτερες του είδους». Εδώ µπορείτε ν΄ ακούσετε το κοµµάτι σε πιάνο του
Beethoven - Haus, το οποίο κατασκευάστηκε την ίδια χρονιά, που ο Beethoven συνέ-
θεσε το συγκεκριµένο κοµµάτι και του οποίου ο ήχος ανταποκρίνονταν απολύ-
τως στο ηχητικό ιδεώδες του συνθέτη. 

Η οππτικοπποίηση ««PPrreessttoo  112266//44»»  µετατρέππει τα µορφολογικά στοιχεία της
µουσικής,,  την ένταση του ήχου και το ηχητικό της φάσµα σε τρισδιάστατη
εικόνα µέσω ψηφιακής τεχνικής..  Τα στοιχεία αυτής της οππτικοπποίησης
όππως,,    χρωµατικές εππιφάνειες,,  σηµεία και κίνηση,,  είναι συνδεδεµένα µε τη
µουσική δοµή και την ψηφιακή ροή των δεδοµένων,,  οππτικοπποιώντας κατά
µία έννοια τη φυσική και αισθητική ππλευρά του ήχου και δηµιουργώντας
µία ιδιαίτερη,,  λυρική ατµόσφαιρα..



Τα στοιχεία της µουσικής ο$τικο$οίησης «Presto 126/4»:

1.  Χρωµατικές ε$ιφάνειες
Με τη βοήθεια της ανάλυσης των συχνοτήτων διασ$άστηκε το φυσικά
µετρήσιµο ηχητικό φάσµα του κοµµατιού σε τέσσερις $εριοχές συχνοτήτων.
Αυτές α$εικονίζονται ως  χρωµατικές ε$ιφάνειες υ$ό µορφή κινούµενων
σχηµάτων σε συγκεκριµένα χρώµατα : µ$λε κύκλοι, κόκκινα τετράγωνα, $ρά-
σινες κορδέλες, κίτρινα τρίγωνα. Η ισχύς της συχνότητας (ένταση ήχου) ε$η-
ρεάζει την ταχύτητα και την $οσότητα ροής  των χρωµατικών σωµατιδίων,
τα ο$οία $αράγουν µία τρισδιάστατη εικόνα καθώς µετακινούνται $ρος τα
$ίσω.  Η µέθοδος της ανάλυσης των συχνοτήτων και η ο$τικο$οίησή της,
$ου έχει ήδη εφαρµοστεί σε $ρογράµµατα ανα$αραγωγής $ολυµέσων, µετα-
φέρθηκε για $ρώτη φορά σε τρισδιάστατη ανα$αράσταση εικονικής $ραγµα-
τικότητας. 

2. Αλληλε$ίδραση 
Οι ε$ισκέ$τες µ$ορούν να ε$ιδράσουν στην ο$τικο$οίηση της µουσικής .  Οι
χρωµατικές ε$ιφάνειες µ$ορούν να µετακινηθούν µέσω της αντίστοιχης
αλληλε$ιδραστικής συσκευής τόσο οριζόντια όσο και κάθετα
(ιχνόσφαιρα(Trackball) - µ$λε κύκλοι, joystick–κόκκινα τετράγωνα, σχοι-
νιά–$ράσινες κορδέλες, τρίγωνα ε$αφής–κίτρινα τρίγωνα). Έτσι µέσω της
$αρέµβασης των ε$ισκε$τών δηµιουργείται σε κάθε $αράσταση ένας διαφο-
ρετικός χρωµατικός καµβάς, ο ο$οίος  ο$τικο$οιεί τη ροή των δεδοµένων.  

3. Σηµεία 
Η κατεύθυνση ροής  µαύρων σηµείων ανα$αριστούν τη µουσική µορφή του

κοµµατιού. Αυτή α$οτελείται α$ό δυο  διαφορετικά τµήµατα -ως $ρος το
χαρακτήρα-  και την ε$ανάληψή τους:  ABAB 
A  χαρακτήρας εµβατηρίου οριζόντια κίνηση 
B  σφαιρικός χαρακτήρας κάθετη κίνηση 
Δυναµικά στοιχεία, ιδιαίτερα τονισµένα (Sforzati) στην $αρτιτούρα,  α$οτυ-
$ώνονται εικονικά µε την διόγκωση των σηµείων.


